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รายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการจัดหาการพัสดุ ประจ าปี 2564 

 พธ.กบร.กช. ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2563 - 2564 เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินของหน่วยงานของรัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA ) ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีท่ีผ่านมา และ
น าผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีต้องแสดงถึงความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ในการด าเนินงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ 

 

 การจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

          ในปี พ.ศ. 2563 พธ.กบร.กช. ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามตารางท่ี และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พธ.กบร.กช. ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุซึ่งจ าแนกตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 

วิธีเฉพาะเจาะจง 100 100 

วิธีคัดเลือก - - 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(e-Market) 

- - 

 100 100 
 

จากตารางที่ 1 (ตารางแสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
ในปีงบประมาณ 2563 พธ.กบร.กช. ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ านวน 100 รายการ พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
ในปีงบประมาณ 2563 วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ท่ีมีจ านวนโครงการมากที่สุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 100 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 พธ.กบร.กช. ไม่มีการด าเนินกรรมวิธี โดยวิธีอื่นเน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000.- 
โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลง 23 ส.ค. 60 ดังภาพท่ี    1 
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ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - 

วิธีเฉพาะเจาะจง 108 108 

วิธีคัดเลือก - - 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(e-Market) 

- - 

 108 108 
 

จากตารางที่ 2 (ตารางแสดงร้อยละของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พธ.กบร.กช. ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ านวน 108 รายการ เมื่อด าเนินการ
เปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีการจ าแนกวิธีการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – ตามตารางที่ 1 (ตารางแสดงร้อยละ
ของการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มีปริมาณในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มข้ึนจากปี 2563 จ านวน 8 รายการ โดยพบว่าวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างท่ีมีจ านวนโครงการมากท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 108 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังภาพท่ี 
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ภาพที่ 1 ร้อยละของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

วธีิเฉพาะเจาะจง 

วธีิคดัเลือก 

วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป (e-Market) 



 
- การจ าแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ในปีงบประมาณ 2564 พธ.กบร.กช. ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุโดยจ าแนกงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุ ตามตารางท่ี 3 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พธ.กบร.กช. ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุโดยจ าแนกงบประมาณตาม
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ตารางที่ 3 แสดงร้อยละงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน (โครงการ) วงเงินงบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป - - - 

วิธีเฉพาะเจาะจง 108 3,126,587.50 100 
วิธีคัดเลือก - - - 
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 
(e-Market) 

- - - 

 108 3,126,587.50 100 
 

จากตารางที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 พธ.กบร.กช. ใช้งบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ จ านวน 3.13 ล้านบาท พบว่างบประมาณท่ีใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง มีวงเงินสูงสุด เป็นเงินจ านวน 3.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 พธ.กบร.กช. ไม่มีการด าเนินกรรมวิธี 
โดยวิธีอื่นเน่ืองจากการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000.- โดยปฏิบัติตามกฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
แต่งต้ังผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ลง 23 ส.ค. 60 ดังภาพท่ี    2 

ภาพที่ 2 ร้อยละของงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในปีงบประมาณ 2564 
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** พธ.กบร.กช. ( ไม่มี ) การจัดหาพัสดุที่เป็นงานเช่าและงานต่อเนื่อง ** 
 ปัญหาอุปสรรค/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข ประจ าปี 2564   

กบร.กช. โดย พธ.กบร.กช. ได้ด าเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบโดยมีกระบวนการด าเนินงานเป็นไปตาม
ข้ันตอนที่ก าหนดไว้ ซึ่งในการด าเนินการจัดหาพัสดุประสบปัญหาในทางปฏิบัติงาน จ าแนกเป็นประเด็น ดังน้ี 

 ปัญหาอุปสรรค 
1. จ านวนโครงการการจัดหาพัสดุมีจ านวนมากและปฏิบัติงานตามวงรอบงบประมาณ อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยง

ที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุบางรายการอาจมีความไม่ชัดเจน และไม่ทันสมัย 
3. การที่มีสถานการณ์ โรคระบาด COVID-19 การด าเนินกรรมวิธี ต้องมีความรัดกุมให้สอดคล้องต่อระเบียบ

ปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนด 

     แนวทางปรับปรุงแก้ไข 

1. มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานความรู้ และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ อันจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. มีการจัดอบรมวิธีในการจัดท าขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การบริหารสัญญาและ
การบริหารพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

3. ปรับปรุงระบบงานแบบเบ็ดเสร็จส าหรับการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้าง ของ พธ.กบร.กช. และทบทวนกระบวนการ
ในการใช้งานให้มีความครอบคลุม ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

4. ติดตามและเน้นย้ าให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
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